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поздчЕргового здсtддння оБJIдсноi KoMlcli
з пи1ань техllогенно-екологiчtlоi безпеки та надзвичайних ситуаuiй

" 18 " березня 2020 року
м. Чернiгiв

Головував: Голова обласноТ державноi адмiнiс,грачiТ - Анлрiй ПРОКОПЕНКО,

Присутнi: члени KoMiciT (за списком);
голови районних державних адмiнiстрацiй, MicbKi голови Нiжина,

I-{овгорола-Сiверського та Прилук, сiлъськi, селишнi, MicbKi голови

об'сднЬни* r.р"iорiальних громад (в режимi селектора).

[. I-Ipo запобiгання поширеннЮ на територiТ обJlасl-i

гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, r _глт.r_I rlллирЕв, с, мЕжЕнFIии, о, PyClH,

ю. юрчЕнко, о. дорошЕнко)

за результатами доповiдей та з урахуванням обговорення комiсiя

вирiшила:

1. Чернiгiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстраuii т,а iT

ст-руктурним пiдроздi.ltам, районним державним адмiнiстрацiям,

виконавчим KoMiTeTaM Нiжинськоi, Новгород-Сiверськоi, Прилуuькоi та

чернiгiвськоi мiських рвдl сiльським, селищним, мiським ралам

об' сднаllих територiальн их громад :

1.1. Скасувати проведенt{я особистих прийомiв громадян.

I-Ia час dii'KapaHmu+Hltx захоdiв

|.2. Розглянути питання залучення волоцтерlв

доставки продуктiв та медикаментiв для маломобiльних

що перебувають на самоiзоляцiТ.
невidклаdrtо

1.з. Вирiшити питання tliдвезення працiвникiв, якi мешкають в iнших

населених пунктах, До мiсця роботи та в звороl,ному напрямку.
невidклаdнrl

|.4. Розглянути питання
захисту якi гtотребують утилiзачiТ.

гlоводження iз засобами iндивiдуzuIьноI,о

HeBidK-,ladHo

виконавчим комi,гетам
ЧернiгiвськоТ мiських

для надання дlопомоI,и з

груп населення або ,гих,

2. Райоlltlим державIlим аltмilliс,грацiям,
[Iiпсиttськоi, ЕIовгорош-Сiверськоi, Прилуuькоi та
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рад, сiльським, селищним, мiським радам обlсднаних територiальних
громаД спiльно з Управлiнням охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiТ:

2.1. Встановити контроль за створенням та поповненням запасiв засобiв
iндивiдуального захисту, лiкiв та лезiнфiкуючих засобiв та надавати
iнформацiю про ik кiлькiсть до Управлiння охорони здOров'я
о блдержадм i Hi стр ац ii.

Щоп'яmнutli
2.2. Провести роботу щодо зменшення проведення планових лiкувань упiдвiдомчих лiкарнях.

На час di|KapaHmuHHux захоdiв

3. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим комi.ге.l,ам
нiжинськоi, Новгорол-сiверськоi, Прилучькоi та Чернiгiвськоi мiських
радl сiльським, селищним, мiським радам об'еднаних територiальних
громад спiльно з Головним управлiнням Щержпродспоживслужби в
областi:

3.1. Забезпечити контроль за виконанням пункту 2, та пункту 3
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1б березня 2О20 року J\b z15 <-Про
внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни uiд i1 dерезня 2О2О р.
Ns 211).

На час dii'KapaHmuHHux захоdiв

з.2. ЗабезпечитИ контролЬ за станом пакування продуктiв харчува[Iня в
мережах роздрiбноi торгiвлi та супермаркетах.

На час di|KapaHmuHHч,lx захоdiв

_: 4. Управлiнню охорони здоров'я облдержадмiнiстРацiI
пlдготувати звернення до MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни щоl{овiдтермiнування TepMiHiB скорочення лiкарень, вiддiлень та медичного
персон€tлу.

невidклаdно

5. Щепартаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii надавати
iнформацiю до ,.Щепартаменту з питань цивiльного захисту та оборонноi роботиоблдержадмiнiстрацii про фiнансування протиепiдемiчних заходiв мiсцевими
органами виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування.

Щоп'яmнuцi
6, Щепартаменту з питань цивiльного захисту та оборонноi робоr,иоблдержадмiнiстрацii:
6,1, Провести закупiвлi дезiнфiкуючих засобiв для вiйськових частин закошти передбаченi <<програмою покращення матерiально-технiчного

забезпечення заходiв територiальноi обороп", вiйськових частин таправоохоронних органiв, якi дислокуються на територii ЧернiгiвськоТ
областi>.

невidклаdно
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6.2. ПiДгОтУвати на розгляд черговоТ ceciT обласноТ ради питання ш(одо
використання готелю <придеснянський>) для обсервацii населення.

невidклаdно
6.З. Органiзувати перевезення та забезпечення життсдiяльнос,гi

громадян Украiни якi прибувають з територiй iнших краТн.
невidклаdrtо

7. Щепартаменту з питаtlь цивiльного захисту ,га оборонноi робоr,и
ОблдержадмiнiстраrцiТ та Щепартаменту фiнансiв обллержалмiнiс,граuii
ВНеСТи змiни до <L{iльовоI соцiальноi програми розвитку цивiльного захисту
ЧеРНiгiвськоi облас,гi на 2016-2020 роки> щодо забезпечення додаткового
фiНанСУвання на запобiгання та лiквiдацiю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.

невidклаdно

8. Козелецькiй та Чернiгiвськiй райдержадмiнiстраlдiям,
ЩеСНЯНСькiй та Гончарiвськiй об'еднаним -гери,горiаJIьним громадам
розглянути питання щодо видiлення кош,гiв лJIя закупiв"lli ToBapiB необхi/tних
ДJ]Я ПОПеРеДЖення та "пiкування KopoHaBipycHoi хвороби для вiйськових часl,ин,
що дислокуються на вiдповiдних територiях.

Тер.uiново

та надзвичайних ситуаuiй надати на
з питань цивiльного захисту ,га оборонноТ

Щочеmверzа

Г'оrtова KoMicii'

Вiдповiдальний секретар

Alutpiй I IРОКОГII1I lK()

Апдрiй ДУl IJIO

9. lНфОРМацiю, щодо виконання рiшення об-ltасноТ KoMiciT з IIи,гаIlь
,гехногенно-екоJIогiчноТ безгtеки
електронну адресу Щепартамен,гу
роботи облдержадмiн iстрацiТ.


